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§ 143 Upprop 
Handläggare: Elvy Wennerström 

Ärendebeskrivning 
Ordförande förklarar dagens sammanträde med Överförmyndarnämnden 
öppnat. Därefter förrättar nämndsekreteraren upprop för att klargöra vilka 
som tjänstgör under dagens sammanträde. Nämnden förklaras därefter vara 
beslutsför. 

Ordförande Elvy Wennerström (S) deltog inte på första delen av sammanträdet 
med sekretessärenden varav Björn Sundström (KD) tjänstgjorde som 
ordförande på de ärendena.  

 

§ 144 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Elvy Wennerström 

Ärendebeskrivning 
Ordförande ger nämnden möjlighet att anmäla övriga ärenden till 
dagordningen. Sekretessärendena tillkommer. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Föreliggande dagordning godkänns 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag 

 

§ 145 Justering av protokoll 
Handläggare: Elvy Wennerström 

Ärendebeskrivning 
Dagens protokoll ska justeras av ordförande samt av en utsedd justerare. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- Yvonne Käll (M) föreslås att justera dagens protokoll 

- Protokollet justeras digitalt efter sammanträdet 

- Sekretessprotokoll justeras direkt 2021-11-09. 
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§ 146 Anmälan av jäv 
Handläggare: Elvy Wennerström 

Ärendebeskrivning 
Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella 
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- ingen jäv anmäldes vid dagens sammanträde.. 

 

§ 147 Sekretessärenden  

Ärendebeskrivning 
Sekretessärenden redovisas i särskilt sekretessprotokoll. 

 

§ 148 Månadsrapport 
Ärendenummer: Ön 98/2021 
Handläggare: Patrik Häggberg 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av månadsrapport oktober månad 2021. 

Beslutsunderlag 
- rapport 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet 

2. Månadsrapport ekonomi oktober 2021 överlämnas till Programnämnd social 
välfärd för vidare hantering. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 
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§ 149 Behov av utökade budgetmedel inför 2022 
Ärendenummer: Ön 281/2021 
Handläggare: Patrik Häggberg 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden ser ett ökat behov av resurser samt medel för 
arvoden till ställföreträdare inför 2022. Nämnden har i delår 2 2021 lämnat en 
negativ prognos på drygt 1,2 mkr. 

Beslutsunderlag 
- tjänsteskrivelse, 2021-11-02 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- Anhålla hos Programnämnd social välfärd om utökad budget för år 2022 med 
1 630 tkr. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 150 Avskrivning av 2020 års utestående fordringar 
Ärendenummer: Ön 290/2021 
Handläggare: Patrik Häggberg 

Ärendebeskrivning 
Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång 
och därför bör kundfordringar som är äldre än ett år skrivas av enligt 
kommunens redovisningsriktlinjer. 

Överförmyndarkansliets sammanlagda utestående fordringar för år 2020 är 
58 042 kronor fördelat på 5 fakturor. 

Efter avskrivningsbeslutet kommer fakturorna att avregistreras ur kommunens 
ekonomisystem men kravet fortsätter att bevakas mot den enskilde. 

Beslutsunderlag 
- tjänsteskrivelse, 2021-11-02 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Avskriva 2020 års utestående kundfordringar för avregistrering ur 
ekonomisystemet 
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Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 151 Nulägesöversikt 2021 
Ärendenummer: Ön 279/2021 
Handläggare: Therese Östling 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden fullgör, dels överförmyndares uppgifter enligt 
föräldrabalken, dels de uppgifter i övrigt som enligt författning handhas av 
överförmyndare. Nämnden ska verka för att reformera det kommunala 
regelbeståndet inom sitt verksamhetsområde. Överförmyndarnämnden har 
inom sitt verksamhetsområde ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Nämnden 
ansvarar inom sitt kompetensområde för att arbeta för en långsiktigt hållbar 
utveckling i Örebro kommun genom de tre dimensionerna ekologiskt hållbart, 
socialt hållbart och ekonomiskt hållbart. Överförmyndarnämnden ska se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de styrdokument, förutsättningar och den 
medelsanvisning som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och 
Programnämnd social välfärd har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag 
eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden ansvarar för 
att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. Överförmyndarnämnden ska rapportera till 
Kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret. Överförmyndarnämnden ska i den mån dess 
verksamhet berör Kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet, samråda 
med denna 

Beslutsunderlag 
- Nulägesöversikt 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- i och med dagens sammanträde anses ärendet berett. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 
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§ 152 Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2022 
Ärendenummer: Ön 285/2021 
Handläggare: Maryam Axelsson 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjen tydliggör att arvodesbeslutet fattas på ett rättssäkert sätt samt 
tydliggör Överförmyndarkansliet beslut. Riktlinjerna ska på ett tydligt sätt 
beskriva arvodesnivåer så att ställföreträdare lättare kan se vilken kategori deras 
arvode kommer att hamna på. 

Beslutsunderlag 
- Riktlinjer för arvode till ställföreträdare 2022. 
- tjänsteskrivelse, 2021-11-02 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Överförmyndarnämnden fastställer Riktlinjer för arvode till ställföreträdare 

- Riktlinjerna är vägledande i arvodering avseende uppdrag utförda 2022 

- Riktlinjerna gäller fullt ut vid granskning och arvodering avseende uppdrag 
utförda 2022 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 153 Riktlinje för arvode till god man för 
ensamkommande barn 2022 
Ärendenummer: Ön 284/2021 
Handläggare: Maryam Axelsson 

Ärendebeskrivning 
Varje år ses arvodesriktlinjer för ställföreträdarskap över av 
Överförmyndarnämnden, i syfte att kontrollera huruvida revideringar behöver 
göras. Detta för att säkerställa likvärdig bedömning i handläggningen. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för arvode till god man för ensamkommande barn 2022. 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-02 
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Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Överförmyndarnämnden fastställer Riktlinje för arvode till gode män till 
ensamkommande barn för 2022 

- Riktlinjen är vägledande i arvodering avseende uppdrag utförda 2022 

- Riktlinjen gäller fullt ut vid granskning och arvodering avseende uppdrag 
utförda 2022 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 154 Överförmyndarnämndens sammanträdestider 2022 
Ärendenummer: Ön 278/2021 
Handläggare: Frans Flodin 

Ärendebeskrivning 
Kansliet har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för 
Överförmyndarnämnden under år 2022. Vid planeringen av sammanträdestider 
har hänsyn tagits till bland annat ekonomiprocesserna och styrmodell. 

Beslutsunderlag 
- tjänsteskrivelse, 2021-11-02 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Ordinarie beslutssammanträden med Överförmyndarnämnden ska under år 
2022 hållas tisdagar klockan 14.00 den 25 januari, den 17 februari, den 22 mars, 
den 19 april, den 17 maj, den 14 juni den 23 augusti, den 20 september, den 18 
oktober, den 15 november och den 13 december. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 
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§ 155 Information om arbetsmiljöarbetet 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
Information om arbetsmiljöarbetet. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 156 Yttrande – Remiss Godemän och förvaltare - en 
översyn dnr SOU 2021:36 
Ärendenummer: Ön 286/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
Information om Örebro kommuns yttrande på Remiss Godemän och 
förvaltare - en översyn dnr SOU 2021:36 

Beslutsunderlag 
- Yttrande - SOU 2021:36 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 157 Inspektion av länsstyrelsen 2021 
Ärendenummer: Ön 241/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
Informationen om inspektionen av länsstyrelsen 2021. 

Digitalt justerat protokoll



ÖREBRO Protokoll  

  9 (12) 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 158 Remiss - förslag till strategi mot hemlöshet i Örebro 
Ärendenummer: Ön 245/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete har 
ett förslag till en strategi mot hemlöshet i Örebro tagits fram. Arbetet har letts 
av en arbetsgrupp inom Kommunstyrelseförvaltningen, med stöd av en bred 
referensgrupp med representanter från berörda kommunala verksamheter, 
statliga myndigheter, organisationer inom det civila samhället samt region och 
länsstyrelse. 

Beslutsunderlag 
- Förslag till remissversion Strategi mot hemlöshet 2021-07-07. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- i och med dagens sammanträde anses ärendet berett. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 159 Remiss - Fordonsriktlinjer för Örebro 
kommunkoncern 
Ärendenummer: Ön 267/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling önskar synpunkter på förslag 
till rubricerade riktlinjer. Riktlinjerna ska ersätta nuvarande Fordonspolicy med 
riktlinjer som antogs 2013. 
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-11-04 
- Yttrande, 2021-11-04 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- Förslag på remissvar antas och överlämnas till Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 160 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ön 68/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut som fattas av tjänstemän ska anmälas till 
Överförmyndarnämnden. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 161 Anmälan av arvoden och omkostnadsersättningar 
till förordnade förmyndare, förvaltare och gode män 
Ärendenummer: Ön 58/2021 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av arvoden och omkostnadsersättningar till förordnade förmyndare, 
förvaltare och gode män. 

Genom stickprov på sammanträdet utses aktnr 2021211 att redovisas på 
sammanträdet 2021-11-09. 
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Beslutsunderlag 
Sammanställning av beslut. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 162 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ön 288/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
Varje månad anmäler kansliet handlingar som inkommit och som bedöms 
relevanta för Överförmyndarnämnden att få kännedom om. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 163 Ordförandes information 
Handläggare: Elvy Wennerström 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Elvy Wennerström (S) ger aktuell information till 
Överförmyndarnämnden: 

- Redovisning från presidiets träff med revisionen. 

- Planering inför julavslutning med kansliet 2021. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- informationen läggs till handlingarna. 
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§ 164 Verksamhetschefens information 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Susanne Bergström informerar kring aktuella frågor, 
händelser och nyheter som berör Överförmyndarnämndens verksamheter: 

Örebro kommun vill avropa uppdrag från Ramavtal Ks 807/2017 

Avrop ligger ute svarstiden är till 10/11. Kraven är i huvudsak 

 chefserfarenhet med personal-, ekonomi-, och verksamhetsansvar 
 erfarenhet från myndighetsutövning och att arbeta under sekretess 
 erfarenhet av arbete inom politiskt styrd organisation 

Samt meriterande: 

 erfarenhet av arbete med handläggning och beslutsfattande inom 
offentlig verksamhet 

 erfarenheter av att ha arbetat inom lag reglerat arbetsområde, arbetat 
med eller studerat överförmyndarfrågor/familjerätt/ekonomi 

Uppdraget är: På uppdrag av och i nära samarbete med 
överförmyndarnämnden är ditt ansvar att utifrån huvudmans behov och den 
lagstiftning som reglerar detta skapa trygghet via en öppen och nära dialog 
samt rättssäker och trygg myndighetsutövning. På avdelningen pågår just nu ett 
arbete med att skapa harmoni i en för tillfället sargad grupp.  En utredning i 
syfte att skapa en bättre fungerande arbetsmiljö har genomförts och nu pågår 
arbetet med att ta hand om det resultat som framkommit. Detta arbete ska vara 
avslutat innan en ny rekrytering påbörjas. 

I förhandlingen var Saco enig och Vision var oenig med arbetsgivarens förslag. 

Vision har sju dagar på sig att begära en MBL § 14 (central förhandling) från 
förhandlingsdatum 3 november. 

Har inte Vision begärt en MBL § 14 inom sju dagar kan arbetsgivaren fatta sitt 
beslut. Efter den 10 november kan arbetsgivaren avropa intrimchef från 
bemanningsföretag. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag
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